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Терміново перевірити всі заклади, у 
яких перебувають старенькі люди й 
інваліди, — таке завдання було по-
ставлене перед підрозділами МНС 
Волині після трагедії, що сталась 
у селі Біле Дубровицького району 
Рівненщини. Там у пожежі заги-
нули 16 людей, які перебували у 
місцевому територіальному центрі. 
Причиною трагедії стало порушен-
ня техніки пожежної безпеки. 

Як показали результати пере-
вірки соціальних закладів, у яких 
утримуються старенькі люди й інва-
ліди на Волині, трагедія, подібна до 
рівненської, могла трапитися чи не в 
кожній такій установі нашої області. 

Шок, але приміщення, у яких ці-
лодобово перебувають по суті неміч-
ні люди, подекуди навіть не мають 
вогнегасників і не обладнані авто-
матичною пожежною сигналізацією. 

Факти кричущого нехтування 
елементарними правилами безпе-
ки оприлюднив перший заступник 
голови Волинської ОДА Олександр 
Башкаленко. Серед них те, що при-
міщення Горохівського психоневро-
логічного інтернату не забезпечені 
первинними засобами пожежога-
сіння, у житловому корпусі відсутня 
автоматична пожежна сигналізація. 
У відділенні центру соціального об-
слуговування у Берестечку відсутні 
вогнегасники, електророзподільчі 
коробки не закриті кришками з не-
горючого матеріалу. У психоневро-
логічному будинку-інтернаті в Оли-
ці пожежна сигналізація несправна, 
дерев’яні конструкції горища не об-
роблені вогнетривким розчином. 

А у Луцькому геріатричному бу-
динку всередині приміщення взагалі 
зберігали балони з киснем! 

Ще раз підкреслимо, що анало-
гічні порушення зафіксовані в кож-
ному перевіреному закладі!

— Робота соціальних закладів 
насамперед починається з безпеки 
людей. Необхідно працювати над 
усуненням недоліків, тож після пер-
шого вересня розпочнуться перевір-
ки, — наголосив Олександр Башка-
ленко. 

Один із чиновників профільного 
управління ОДА сказав «не для дик-
тофона»: 

— А що ви хочете? На протипо-
жежну безпеку нам грошей не виді-
ляють.

Щодо фінансування, то заступ-
ник начальника з питань державно-
го нагляду у сфері пожежної безпеки 
і державного нагляду у сфері цивіль-

ного захисту та техногенної безпеки 
УМВС України в області Костянтин 
Романчук зазначив, що з бюджету на 
протипожежні засоби для установ 
соціальної сфери планують виділи-
ти 2,3 мільярда гривень. Частина цих 
коштів прийде і на Волинь. Тому по-
садовець закликав чиновників опе-
ративно підрахувати, скільки коштів 
потрібно для усунення недоліків. 

А поки МНСники склали ад-
мінпротоколи на відповідальних 
осіб соціальних закладів. Тільки чи 
легше від цього стане тим, хто що-
денно проживає у приміщеннях, які, 
як виявилося, не є безпечними? Чи 
сподіваємось на одвічне «авось про-
несе»? 
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Події

Темпи зростання ВВП 
сповільнилися
Зростання ВВП України в другому кварталі 2011 року 
склало 3,5-3,8%. Про це йдеться у повідомленні на веб-
сайті НБУ. Таке зниження темпів зростання (порівняно 
з 5,3% у першому кварталі) більшою мірою зумовле-
не ефектом бази порівняння минулого року, про що 
свідчить зниження ВВП за вирахуванням сезонного 
фактора лише на 0,2% порівняно з першим кварталом. 
При цьому індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) 
протягом першого півріччя 2011 року збільшився на 
8,9% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

Україна — один із найбільших 
експортерів овочів у Європі
Україна нарощує експорт овочів. За останні п’ять років 
експорт овочевої продукції до Росії аграрії наростили 
в 17 разів. Отже, Україна увійшла до сімки найбільших 
постачальників агропродукції, випередивши такі краї-
ни, як Іспанія, Єгипет, Бельгія, Франція та Німеччина.
Виручка вітчизняних експортерів сягає $80 млн. Укра-
їна переважно експортує тепличні овочі. Зокрема, 
томатів — майже на $47 млн., огірків — на $14 млн. 
Значною, але поки нестабільною, статтею експорту є 
цибуля ріпчаста. 

1,6
стільки млрд. грн. спря-
мовано на фінансування 
основних бюджетних про-
грам із підтримки аграрного 
комплексу, повідомив мі-
ністр агрополітики України 
Микола Присяжнюк. 

НОВАЦІЇ  

Керівництво «Укрзалізниці» пла-
нує до Євро-2012 підключити 

вітчизняні потяги до Інтернету, ТБ 
і встановити постійний мобільний 
зв’язок. Впровадити бездротовий 
зв’язок у поїздах підприємство має 
намір на базі WiMAX. Нова послу-
га пройде випробування лише на 
маршруті Львів — Київ — Харків 
— Донецьк. Постачальника ново-
го сервісу державна компанія поки 
не вибрала.

«Сьогодні ми розглядаємо ті 

пропозиції, які надають нам кращі 
компанії України та Європи. Краща 
пропозиція буде реалізована», — 
заявив гендиректор «Укрзалізни-
ці» Володимир Козак. При цьому 
керівник «Укрзалізниці» повідо-
мив, що роботи з забезпечення ді-
лянки зв’язком технології WiMAX 
уже ведуться. «Укрзалізниця» роз-
раховує на використання WiMAX і 
для своїх підприємств. Скільки це 
коштуватиме державному моно-
полісту, поки не повідомляється. 

ГРОШІ 

В Україні з’явилися 
фальшиві євро

ПОПОВНЕННЯ 

ПАЛЬНЕ 

ЗДОРОЖЧАННЯ  

ІЗ ЗАЛУ СУДУ 

Екс-міністр енергетики Продан не 
бачить збитків у діях Тимошенко

Екс-міністр енергетики Юрій 
Продан не вважає, що газові 

контракти Юлії Тимошенко завда-
ли державі збитків при транзиті 
російського газу до України. Про 
це він розповів під час допиту в 
Печерському районному суді. 

«Я не знаю, де можуть ви-
никнути збитки. В договорі між 
«Нафтогазом» і його дочірнім під-
приємством «Укртрансгаз» (про 
продаж технологічного газу) вза-
галі немає збитків, — сказав Про-

дан. — Для виробничо-технічних 
витрат «Нафтогаз» міг викорис-
товувати газ власного видобутку 
(замість російського). Якщо була 
тепла зима, на ці потреби міг піти 
газ власного видобутку або від 
незалежних постачальників. Я не 
бачу тут збитків».

Як відомо, за версією слідства, 
після газових контрактів Тим-
ошенко збільшилася ціна техно-
логічного газу, який використову-
ється для здійснення транзиту в 
Європу російського палива. 

За даними слідства, якщо в 
2008 році ціна технологічного газу 
була 179,5 долара, то в 2009 збіль-
шилася до 232,9 долара. Водночас, 
за версією Тимошенко, «Нафто-
газ» продавав «Укртрансгазу» тех-
нічний газ за ціною нижче 160 до-
ларів. При цьому сам «Нафтогаз» 
не обліковує газ за країною його 
походження. Тобто неможливо до-
вести, що саме російський газ за 
контрактами Тимошенко та Путі-
на призвів до збитків.

Рівненська трагедія у будинку престарілих 
може повторитися і на Волині

Ціни на бензин восени зростуть

Про це сказав заступник директо-
ра Науково-технічного центру 

«Психея» Геннадій Рябцев, інформує 
«ГолосUA». За словами експерта, сьо-
годні на вітчизняному ринку палива 
склалася стабільна ситуація.

«Можна очікувати, що найближ-
чим часом ціни на ринку не змі-
няться. У більшості трейдерів існує 
потенціал для зниження цін на на-
фтопродукти, та внаслідок того, що 
протягом перших п’яти місяців цьо-
го року відбувалося штучне стри-
мування цін на АЗС, слід очікувати, 
що трейдери будуть компенсувати ті 
збитки, які вони отримали в резуль-
таті такого стримування», — сказав 
він.

При цьому експерт уточнив, що 
стабільна цінова ситуація повинна 
зберегтися приблизно ще на місяць. 
«Якщо не зміниться ситуація на 
світових ринках нафтопродуктів, а 
такого не очікується протягом най-
ближчого місяця, то той рівень цін, 
який зараз сформувався на бензино-
дизельне паливо, збережеться до по-
чатку осені», — додав він.

Геннадій Рябцев упевнений, що 
з вересня буде зростання, оскільки 
на 1 вересня заплановано введення в 
дію поправок до Податкового кодек-
су, в результаті яких акцизний збір 
на бензин зросте на 40%, і це збіль-
шить ціну ще на 50 копійок за літр.

1 вересня за парти сядуть 410 
тисяч першокласників

Цього року до школи прийдуть 
понад 410 тисяч першоклас-

ників, але ця цифра ще буде уточ-
нюватися. Про це сказав міністр 
освіти і науки, молоді та спорту 
Дмитро Табачник, пише ТСН.

«Цього року першокласників 
буде понад 410 тисяч. Якщо комусь 
не вистачає двох-трьох місяців до 
шести років, то батьки можуть 
віддати їх до школи і цього року. 
А за законом, можуть і наступного 

року. Тому ця цифра ще уточню-
ється», — зауважив міністр.

Він також зазначив, що тема 
першого уроку у першачків буде 
присвячена 20-річчю Незалежнос-
ті України та звучатиме так: «Укра-
їна — моя країна, Україна — моя 
держава».

За словами Табачника, його 
відомство рекомендує вищим на-
вчальним закладам першу лекцію 
також присвятити темі незалеж-
ності.

Чільник Міносвіти також по-
відомив, що у 2012 році школу 
закінчать 317 тисяч одинадцяти-
класників.

«Цього року середню школу 
закінчили 195 тисяч одинадцяти-
класників. У 2012 році випускни-
ків буде більше — 317 тисяч. Це 
свідчить про те, що в наступному 
році буде достатньо високий кон-
курс до вищих навчальних закла-
дів», — зазначив він.

ПОГОДА 

У західних областях  4 серп-
ня  очікується змінна хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
+9...+14°C, вдень +19...+22°C. 
5 серпня ясно, сухо. Вночі 
+9...+14°C, денна температура +20 
...+24°C. 6 серпня хмарно з прояс-
неннями, опади не передбачають-
ся. Температура вночі +12...+16 
°C, вдень +22 ...+28°C. 

У північних регіонах 4 серпня  
хмарність, невеликий дощ. Нічна 
температура +11...+14 °C, денна 
+19...+21 °C. 5 серпня сонячно, 
без опадів. Вночі +17...+21°C, 
вдень +26…+31°C. 6 серпня ясна 
та суха погода. Температура вно-
чі  становитиме +10...+14°C, вдень 
+22...+25°C. 

У Києві 4 серпня хмарно, сухо. 
Температура вночі +10...+14°C, 
вдень +18...+21°C. 5 серпня пере-
важно ясно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +10...+14°C, вдень 

+22…+23°C. 6 серпня сонячно, 
дощу не передбачається. Нічна 
температура +10… +14°C, денна 
становитиме +23...+25°C.

У східних регіонах 4 серпня 
хмарно, дощитиме. Вночі тем-
пература повітря становитиме 
+14...+18 °C, вдень +20…+21°C. 5 
серпня хмарно з проясненнями, 
можливі опади. Нічна температу-
ра +13...+15°C, денна +22...+23°C. 
6 серпня ясно, сухо. Нічна тем-
пература +12...+15°C, денна 
+23...+25°C.

У південних областях 4 
серпня переважно ясно, сухо. 
Температура вночі становитиме 
+15...+19°C, вдень +21...+23°C. 
5  серпня змінна хмарність, без 
опадів. Вночі +14...+18°C, вдень 
+22...+25°C. 6 серпня сонячно, 
сухо. Нічна температура  ста-
новитиме +14...+18°C, денна  
+24...+26°C. 

В українських потягах з’явиться 
Wi-Fi

Українцям треба бути обереж-
ними, купуючи євро великих 

номіналів, особливо з рук. У країні 
з’явилося багато фальшивих 500 
євро випуску 2002 року. До того ж 
купюри високої якості — на око ви-
явити підробку може тільки фахі-
вець, пише zaxid.net.

Ознаки фальшивки: замість за-
хисної стрічки, «зашитої» в бан-
кноту, вона імітована друкованим 
методом, печатка Євробанку не ре-
льєфна, а відтиснена на купюрі та 
гладка. Проте найголовніше — но-
мери: «реквізит» на підробці тіль-
ки R002А3, серійні номери можуть 
бути різними, та всі починаються на 
Х026772.

Як розповів один із працівни-
ків НБУ, раніше фальшиві 500 євро 
траплялися рідко і були виготовлені 
грубо. Він радить узагалі не купу-
вати купюри номіналом у 500 євро: 
за кордоном такі кошти «ходять» в 
основному між банками, в магазині 
їх можуть відмовитися приймати.

З 1 серпня діють нові тарифи на 
електроенергію 

Першого серпня в Україні на-
були чинності нові роздрібні 

ціни на електроенергію. 
Національна комісія регулю-

вання електроенергетики України 
затвердила їх відповідною поста-
новою. Повідомлення про це опу-
бліковане в газеті «Голос України».

Тариф для промислових спо-
живачів першого класу відтепер 
становить 633 гривні 10 копійок за 
мегават-годину, другого класу — 
835 гривень 60 копійок за мегават-
годину.Змінилися ставки тарифів, 
диференційованих за періодами 
часу. Показники тризонних лі-
чильників у нічний період віднині 
зніматимуться з коефіцієнтом 0,35, 

у напівпіковий період коефіцієнт 
становитиме 1,02, у час пікових 
навантажень — 1,68. Двозонний 
тариф також зазнав змін: коефіці-
єнт у нічний період становитиме 
0,4, у денний — 1,5, передає радіо 
«Свобода».


